
Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 8. januar 2021

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 207
I Økonomisk Ugebrev nr. 41 fra 6. december 2020 - 25. årgang og nr. 42 – fra 13.
december 2020 - 25. årgang beskriver journalist Carsten Vitoft, at en række virksomhe-
der undgår minusrenter på frie likvider, fordi de i stedet for bankindeståender får lov til
at placere dem i pensionsselskaber, der giver nul- eller plusrenter. Modydelsen er, at
virksomhederne indgår aftaler med pensionsselskaberne om, at de forvalter de ansattes
firmapensioner. Det er angiveligt muligt for pensionsselskaberne at udbyde denne slags
produkter i overensstemmelse med pensionsbeskatningslovens § 53 A.
Vil ministeren svare på,
– om den beskrevne praksis i de nævnte artikler er i overensstemmelse med retstilstan-

den og intentionen med lovgivningen,
– om Finanstilsynet finder, at den beskrevne praksis tjener de pågældende pensions-

kunders (ikke virksomhedernes, men deres ansattes) interesser,
– om Finanstilsynet har pligt til at registrere en sådan praksis og foreslå den ændret i

overensstemmelse med pensionskundernes interesser,
– om hvilken lovgivning i hhv. den finansielle regulering og på skatteområdet, der skulle

ændres, hvis den omtalte praksis skulle forhindre,
– om konkurrencemyndighederne mener, at den beskrevne praksis hæmmer konkurren-

cen mellem selskaberne på pensionsmarkedet,
– om skattemyndighederne har et overblik over, hvor mange penge de anbragte formuer

iht. § 53 A for virksomheder med ansatte beløber sig til,
– om staten ved denne anbringelse af virksomhedernes formue i pensionsselskaberne

går glip af skatteprovenu og
vil ministeren beskrive, hvilke dele af pensionsbeskatningslovens § 53 A, der muliggør
den beskrevne praksis, og hvordan hullet kan lukkes?”

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Victoria Velasquez (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Victoria.Velasquez@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Anni Matthiesen
formand

1/1

Erhvervsudvalget 2020-21
ERU Alm.del - Spørgsmål 207

Offentligt


